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መግቢያ 
    የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመንግስት ሠራተኞች የዱስፕሉን አፇፃፀምና ቅሬታ 

አቀራረብ ዯንብ ቁጥር 26/2002 በአንቀፅ 5(14) እንዯ መስሪያቱ የሙያና የስራ ስነ 

ምግባር መሠረት የተከሇከለ ዴርጊቶችን መፇፀም በዱሲፕሉን ሉያስጠይቅ እንዯሚችሌ 

የተገሇፀ በመሆኑ፣ 

    በከተማችን ውስጥ የሚከናወኑ የትራፉክ ቁጥጥር ስራዎች ስረዓት ባሇው መሌኩ 

እንዱፇፀሙ ከቁጥጥር ባሇሙያዎች ከላልች የመንግስት ተቀጣሪ ሠራተኞች በተሇየ 

ሁኔታ የሚጠበቁ ግዳታዎችና የስነ ምግባር ሁኔታዎችን ያለ በመሆኑ እነዚህን 

ከሙያው የተሇየ በሀሪ አንፃር ከትራፉክ ቁጥጥር ሰራተኞች የሚጠበቁ ተጨማሪ የስነ 

ምግባር ግዳታዎች በህግ መወሰን አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፣ 

 

    የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ትራፉክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ በአዱስ አበባ ከተማ 

አስተዲዯር የከተማ አስተዲዯሩን አስፇፃሚ አካሊት እንዯገና ሇማዯራጀት እና ስሌጣንና 

ተግባራቸውን ሇመወሰን በወጣው በአዋጅ ቁጥር 64/2011 አንቀፅ 15 ንዐስ አንቀፅ 

3(ሠ) መሠረት በተሰጠው ስሌጣን መሠረት ይህን በትራፉክ ቁጥጥር ስራ ከሚሰማሩ 

ሠራተኞች የሚጠበቅ ስነ ምግባርን የሚወሰን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡ 

ክፍሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ ከትራፉክ ቁጥጥር ሠራተኞች በትራፉክ ቁጥጥር ወቅት የሚጠበቅ ስነ 

ምግባርን  ሇመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 48/2013 ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡  

2. ትርጓሜ  

የቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፦ 

1.  “ትራፉክ” ማሇት በማንኛውም መንገዴ አንዴ ወይም ብዙ ሆነው የሚተሊሇፈ 

እግረኞች ወይም ሰው   ተቀምጦባቸው ወይም እየተነደ ወይም እየተጠበቁ የሚሄደ 

እንስሶችና ተሽከርካሪዎች ናቸው፡፡ 

2. “ትራፉክ ተቆጣጣሪ” ማሇት የመንገዴ ትራንስፖርት ትራፉክ መቆጣጠሪያ ህጎች 

መከበራቸውን ሇመቆጣጠር እና የትራፉክ ፍሰትን ሇማስተናበር በአዱስ አበባ ከተማ 
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አስተዲዯር ትራፉክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ተቀጥረው የተሰማሩ የቁጥጥር ሠራተኞች 

ናቸው፡፡  

3. “ቅጣት“ ማሇት የመንገዴ ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ በመተሊሇፍ በተቆጣጣሪው 

አካሌ የሚወሰዴ እርምጃ ነው፡፡ 

4. “የቅጣት አፇፃፀም“ ማሇት የትራፉክ ህግ ተሊሊፉዎች ሊይ በትራፉክ ተቆጣጣሪ 

የቅጣት ወረቀት ጽፎ ከመስጠት ጀምሮ ቅጣት ከፍል የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ 

ፇቃዴን ወይም ሰላዲን እስከመረከብ ወይም የተሸከርካሪ ጎማ እሰከማስከፇት ዴረስ 

ያሇውን ሂዯት የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡  

5. “ስምሪት“ ማሇት የትራፉክ ቁጥጥር ባሇሙያ የትራፉክ ቁጥጥር ስራ እንዱያከናውን 

በስራ ክፍለ የሚሰጥ ዴሌዴሌ ነው፡፡ 

6. “ፇረቃ“ ማሇት የትራፉክ ቁጥጥር ባሇሙያዎች ተግባራቸውን የሚያከናውኑበት 

በየጊዜው የሚቀያየር በስራ ክፍለ የሚዯሇዯሌ የስራ መርሀ ግብር ወይም ሰዓት 

ነው፡፡ 

7. “የከተማ ክሌሌ” ማሇት የከተማ ምክር ቤት በቀጥታ የሚያስተዲዴረው ቀበላ ወይም 

ከተማ ክሌሌ ነው፡፡ 

8. “የከተማ መንገዴ” ማሇት በከተማ ክሌሌ ውስጥ የሚገኝ ማናቸውም መንገዴ ነው፡፡ 

9. “አሽከርካሪ” ማሇት የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዴ ያሇው ሰው ነው፡፡ 

10. "ኤጀንሲ" ማሇት የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ትራፉክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ 

ነው፡፡ 

11. "ቅርንጫፍ ጽ/ቤት" ማሇት በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ትራፉክ ማኔጅመንት 

ኤጀንሲ ስር በተዋረዴ የተቋቋሙ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ናቸው፡፡ 

12. "ስራ አስኪያጅ" ማሇት የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ትራፉክ ማኔጅመንት 

ኤጀንሲ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ስራ አስኪጆች ናቸው፡፡ 

13. "ኤጀንሲው የበሊይ አመራር" ማሇት በማዕከሌ ዯረጃ የኤጀንሲው ዋና ዲይሬክተር 

ወይም ምክትሌ ዋና ዲይሬክተሮች ሲሆን በቅርንጫፍ ጽ/ቤት ዯረጃ የቅርንጫፍ 

ጽ/ቤቱ ስራ አስኪያጅ ማሇት ነው፡፡ 

14. "ዲይሬክቶሬት" ማሇት የመንገዴ ትራፉክ ቁጥጥርና ኩነት አስተዲዯር 

ዲይሬክቶሬት ማሇት ነው፡፡ 
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15. "ዱሲፕሉን" ማሇት አንዴ የመንግስት ሠራተኛ በዚህ መመሪያ እና በላልች ህጎች 

የተመሇከቱትን የሠራተኛው ግዳታዎች እና ስነ ምግብር የሚያከብርበት መሌካም 

የሙያና የስራ ሰነምግባር ነው፡፡ 

16. "የዱሲፕሉን ጥፊት" ማሇት አንዴ የመንግስት ሠራተኛ በዚህ መመሪያ እና 

በላልች ህጎች የተመሇከቱትን የሠራተኛው ግዳታዎች እና ስነ ምግብር 

የሚያከብርበት መሌካም የሙያና የስራ ሰነምግባር ተሊሌፎ መገኘት ነው፡፡ 

17. "የዱሲፕሉን ቅጣት" ማሇት አንዴ የመንግስት ሠራተኛ በቀሊሌ ወይም በከባዴ 

የዱሲፕሉን ጥፊቶች የሚያስጠይቁ ዴርጊቶችን ፇፅሞ በመገኘቱ ምክንያት አግባብ 

ባሇው አካሌ የሚጣሌ ቅጣት ነው፡፡  

18. "ቀሊሌ የዱሲፕሉን ቅጣት" ማሇት አንዴ የመንግስት ሠራተኛ ቀሊሌ የዱሲፕሉን 

ጥፊት በመፇፀሙ እንዯጥፊቱ ክብዯት በመስሪያቤቱ የበሊይ ኃሊፉ ወይም ተወካዩ 

ወይም የስራ ሂዯት መሪ ወይም አስተባባሪ አማካኝነት የሚጣሌ የቃሌ ማስጠንቀቂያ 

የመስጠት፣ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ የመስጠት ወይም እስከ 15 ቀን የሚዯርስ 

ዯመወዝ ቅጣት የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡ 

19. "ከባዴ የዱሲፕሉን ቅጣት" ማሇት አንዴ የመንግስት ሠራተኛ ከባዴ የዱሲፕሉን 

ጥፊት በመፇፀሙ እንዯጥፊቱ ክብዯት በዱሲፕሉን ኮሚቴ አማካኝነት ጉዲዩ 

ተጣርቶ የሚጣሌ እስከ 3 ወር የሚዯርስ ዯመወዝ፣ እስከ ሁሇት ዓመት ሇሚዯርስ 

ጊዜ ከስራ ዯረጃና ዯመወዝ ዝቅ የማዴረግ ወይም ከስራ እስከማሰናበት የሚዯርስ 

ቅጣትን የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡ 

20. “ሰው“ ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ነው፡፡ 

3. የተፇፃሚነት ወሰን  

          ይህ መመሪያ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የትራፉክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ 

ትራፉክ ቁጥጥር ባሇሙያዎች ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

4. የፆታ አገሊሇፅ  

          በዚህ መመሪያ ውስጥ ማንኛውም በወንዴ ፆታ የተገሇፀው የሴትንም 

ይጨምራሌ፡፡ 
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5. የመመሪያው አሊማ 

የዚህ መመሪያ ዋና አሊማ በትራፉክ ቁጥጥር ስራ ሊይ ከሚሰማሩ ባሇሙያዎች 

የሚጠበቀውን ሌዩ ስነ ምግባር በመወሰን ተጠያቂነትን ማረጋገጥ ነው፡፡ 

ክፍሌ ሁሇት 

ስሇ ትራፉክ ቁጥጥር ስምሪት 

6. የትራፉክ ቁጥጥር መጀመሪያና መጨረሻ 

1. የትራፉክ ቁጥጥር ስራ የሚጀምረው የትራፉክ ተቆጣጣሪው በተመዯበበት ቦታ 

ከዯረሰ ጀምሮ ሲሆን የሚያበቃውም የተመዯበሇትን የስራ ሰዓት አጠናቆ ከስምሪት 

ቦታው ሲሇቅ ነው፡፡ 

2. የትራፉክ ተቆጣጣሪው ሇቁጥጥር ስራ የሚሰማራበት አካባቢ እና ጊዜ በየጊዜው 

የሚቀያየር ሆኖ በተቋሙ በሚወጣ መርሀግብር መሠረት የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ 

3. የትራፉክ ተቆጣጣሪው ከመኖሪያ አዴራሻው ወዯ ስምሪት ቦታው ሲሄዴ ከክፍሇ 

ከተማው ውጪ በመንገደ ሊይ የትራፉክ ህግ መተሊሇፍ ሲፇፀም ቢመሇከት ህግ 

ተሊሊፉውን የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዴ ወይም ሰላዲ በመያዝ በአቅራቢያ 

ሇሚገኝ ትራፉክ ተቆጣጣሪ ወይም ሇቅ/ጽ/ቤት ያስረክባሌ፡፡ 

7. ስሇ ቁጥጥር መረጃ አያያዝ እና ሪፖርት አቀራረብ 

1. የትራፉክ ተቆጣጣሪው ሇስራ በተሰማራበት ቀን ያከናወናቸውን የትራፉክ ቁጥጥር 

ስራዎች፣ የተሰማራበትን አካባቢ የትራፉክ እንቅስቃሴ ሁኔታ፣ የአዯጋ ሁኔታ፣ በህግ 

ተሊሊፉዎች ሊይ የተወሰዯውን እርምጃ በጥፊት አይነት እና ላልች ተዛማጅ ጉዲዮች 

የያዘ መረጃ ኤጀንሲው በሚያዘጋጀው ቅፅ መሠረት በአግባቡ አዯራጅቶ መያዝ 

አሇበት፡፡ 

2. በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት የተያዙ መረጃዎች ኤጀንሲው በሚያዘጋጀው 

ቅፅ እና በሚወስነው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ሪፖርት መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡ 

8. ቅንጅታዊ የትራፉክ ቁጥጥር ስሇማዴረግ 

1. በትራፉክ ቁጥጥር ሊይ የተሰማሩ የኤጀንሲው የስራ ክፍልች እና የትራፉክ 

ተቆጣጣሪዎች ከአጎራባች ክፍሇ ከተሞች እና ላልች የህግ አስከባሪ አካሊት ጋር 

በቅንጅት በመሆን የትራፉክ ቁጥጥር ማዴረግ  ይኖርባቸዋሌ፡፡ 
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2. በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት የሚዯረግ ቅንጅታዊ ስራ በክፍሇ ከተማ 

ኃሊፉዎች እውቅና የሚፇፀም ይሆናሌ፡፡ 

ክፍሌ ሶስት 

መዯበኛ የስራ ሰዓት 

9. የስራ ሰዓት 

1.  የቁጥጥር ሠራተኞች የስራ ሰዓት ከሰኞ እስከ ቅዲሜ ከጠዋቱ 1፡00 እስከ 7፡00 
ሰዓት ሲሆን ከሰዓት በኃሊ ከ7፡00 እስከ 1፡00 ይሆናሌ፡፡ 

2. የቁጥጥር ሠራተኞች የስራ ሰዓት በየ 15 ቀኑ በሚቀያየር ፇረቃ መሠረት 

የሚከናወን ይሆናሌ፡፡ 

3. የሠራተኞች መስመር መቀያየሪያ ጊዜ በየ አንዴ ወሩ ይሆናሌ፡፡ 

4. የቁጥጥር ሠራተኞች የስራ ሰዓት በሳምንት ከ39 ሰዓት መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

ክፍሌ አራት 

ከትራፉክ ቁጥጥር ሠራተኛ ስሇሚጠበቅ ስነምግባር 

10. ከትራፉክ ቁጥጥር ሠራተኛ የሚጠበቁ ግዳታዎች 

በላልች ህጎች የተዯነገጉ ከመንግስት ሠራተኛ የሚጠበቅ ስነምግባር እና ግዳታ 

እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የትራፉክ ተቆጣጣሪ፡- 

1. ስምሪት በተሰጠበት ቦታና ሰዓት በወቅቱ በመገኘት መዯበኛ ተግባሩን ማከናወን 

አሇበት፣ 

2. ሇቁጥጥር ስራ ሲሰማራ ሇስራው ከተቋሙ የተሰጠውን የዯንብ ሌብስ መሌበስ 

እንዱሁም ማንነቱን የሚገሌፅ የዯረት ባጅ በማንጠሌጠሌ በግሌፅ እንዱታይ ማዴረግ 

አሇበት፣  

3. ሇቁጥጥር ስራ ሲሰማራ የተሸከርካሪ ማስቆሚያ/ስቶፐር/፣ የቅጣት ፓዴ፣ እስክርቢቶ፣ 

ፉሽካ፣ የሰላዲ መፍቻ እና ላልች ሇስራ አስፇሊጊ የሆኑ ቁሳቁሶች አሟሌቶ መያዝ 

አሇበት፣ 

4. የመንገዴ ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ ተሊሊፉውን ካስቆመ በኃሊ ተገቢውን አክብሮት 

በመስጠት ራሱን በማስተዋወቅ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዴ ጠይቆ 

በመቀበሌ ጥፊቱን በግሌፅ ማስረዲት አሇበት፡፡ 
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5. የቁጥጥር ስራ ሲያከናውን የትራፉክ ህግ ተሊሌፇው ክስ ሇተፃፇሊቸው፣ የተሸከርካሪ 

ጎማ ሇተቆሇፇባቸው ወይም ሰላዲ ሇተፇታባቸው አሽከርካሪዎች የቅጣት ክፍያ 

የሚፇፅሙበትን ቦታ ማስረዲት እና የተያዘባቸውን የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ  

ፇቃዴ ወይም ሰላዲ የሚቀበለበትን ወይም የተቆሇፇ ጎማ የሚከፇትበትን ሁኔታ 

ማሳወቅ አሇበት፣ 

6. የቁጥጥር ስራ ሲያከናውን አሽከርካሪው በላሇ ጊዜ ሇሚፇታ የፉት ወይም የኃሊ 

ሰላዲ ወይም የተሸከርካሪ ጎማ መቆሇፍ የዚህ መመሪያ አካሌ የተዯረገውን የአዴራሻ 

ማሳወቂያ ፎርም በመሙሊት ሇአሽከርካሪው ሉታይ በሚችሌ ቦታ ማስቀመጥ 

አሇበት፣ 

7. ከትራፉክ ህግ ተሊሊፉው የተቀበሇውን የአሸከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዴ፣ 

ከተሽከርካሪ የተፇታውን ሰላዲ እና የተሸከርካሪው ጎማ የተቆሇፇበት ቁሌፍ በወቅቱ 

ሇሚመሇከተው የስራ ክፍሌ ማስረከብ አሇበት፣ 

8. ሇትራፉክ ህግ ተሊሊፉው አሽከርካሪ ከተሸከርካሪው ሳይወርዴና ሳይንገሊታ የቅጣት 

ወረቀት ወዴያውኑ አዘጋጅቶ መስጠት አሇበት፣ 

9. በቁጥጥር ስራ ወቅት ያገኛቸውን መረጃዎች አዯራጅቶ መያዝና በሚመሇከተው 

አካሌ ሲጠየቅ መስጠት አሇበት፣ 

10. የቁጥጥር ስራ ሲያከናውን የትራፉክ አዯጋ ተከስቶ የትራፉክ ፍሰቱን ያስተጓጎሇ 

እንዯሆነ እና በአካባቢው የትራፉክ ፖሉስ ከላሇ በራሱ ተገቢውን ምሌክት 

በማዴረግ እና የአሽከርካሪዎችን  የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዴ በመቀበሌ 

ተሸከርካሪው እንዱነሳ በማዴረግ የትራፉክ ፍሰቱን ወዯነበረበት ሁኔታ መመሇስ 

አሇበት፣ 

11. በእጁ ያሇው ማስረጃና ቁሳቁሶች ከጠፊ ከተበሊሸ ወይም ከተሰረቀ ከሁሇት ቀን 

ባሌበሇጠ ጊዜ ውስጥ ሇቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ማሳወቅ አሇበት፣ 

12. ማንኛውም የትራፉክ ተቆጣጣሪ ከመዯበኛ የስራ ሰዓቱ ውጪ ያሇ ተቋሙ እውቅና 

የትራፉክ ቁጥጥር ስራ መስራት የሇበትም፡፡ 

13. የመንገዴ ትራንስፖርት ህግ የተሊሇፇውን አሽከርካሪ በተግባር ከፇፀመው ጥፊት 

በማሳናስም ሆነ በማስበሇጥ መቅጣት የሇበትም፡፡ 

14. ማንኛውም የትራፉክ ተቆጣጣሪ የቁጥጥር ተግባሩን ሲያከናውን ሇመንገዴ 

ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ ተሊሊፉዎች ሙያው የሚጠይቀውን አክብሮት ማሳየት፣ 
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አሇማመናጨቅ፣ አሇመሳዯብ፣ በማናቸውም ምክንያት አዴል አሇመፇፀም፣ በህግ 

ከተዯነገገው ውጪ በተሇይም ጥፊተኛ ባሌሆነ አሽከርካሪ ሊይ ቅጣት መወሰን 

የሇበትም፡፡ 

15. የመንገዴ ትራንስፖርት ትራፉክ መቆጣጠሪያ ህጎች ሲያስፇፅም ከአዴል በፀዲ 

ሰብዓዊ መብቶችን ባከበረ ሁኔታ መሆን ይኖርበታሌ፡፡  

16. ህጋዊ ትዕዛዝን ባሇማክበር፣ በቸሌተኝነት፣ በመሌገም ወይም ሆነ ብል የአሰራር 

ስርዓት ወይም የመንግስት ፖሉሲ ባሇመከተሌ በስራ ሊይ በዯሌ ማዴረስ የሇበትም፣ 

17. ጉዲዮችን ሆነ ብል ማዘግየት ወይም ባሇጉዲይን ማጉሊሊት የሇበትም፣ 

18. ስራ እንዲይሰራ ሆነ ብል ማወክ ወይም ከሚያውኩ ጋር መተባበር የሇበትም፣ 

19. በስራ ቦታ በጠባ ጫሪነት መዯባዯብ የሇበትም፣ 

20. በሌማዲዊ ስካር ወይም በአዯንዛዥ እፅ ሱስ በመመረዝ ስራን መበዯሌ የሇበትም፣ 

21. ጉቦ መቀበሌ ወይም እንዱሰጠው መጠየቅ የሇበትም፣ 

22. በስራ ቦታ ሇህዝብ ሞራሌ ተቃራኒ የሆነ ዴርጊት መፇፀም የሇበትም፣ 

23. የላብነት ወይም የእምነት ማጉዯሌ ዴርጊት መፇፀም የሇበትም፣ 

24. የማታሇሌ ወይም የማጭበርበር ዴርጊት መፇፀም የሇበትም፣ 

25. በመስሪያቤቱ ንብረት ሊይ ሆን ብል ወይም በቸሌተኝነት ጉዲት ማዴረስ፣ 

26. በስሌጣኑ አሊግባብ መጠቀም የሇበትም፣ 

27. በስራ ቦታ ሊይ ፆታዊ ትንኮሳ ወይም ጥቃት መፇፀም የሇበትም፣ 

ክፍሌ አምስት 

ስሇቅጣት 

11. የትራፉክ ተቆጣጣሪዎች ስሇሚፇፅሙት ጥፊት 

በላልች ህጎች የተቀመጡ የዱሲፕሉን ጥፊት በፇፀሙ የመንግስት ሠራተኞች ሊይ 

የተጣለ ግዳታዎች እና ቅጣቶች እንዯተጠበቁ ሆኖ ማንኛውም የትራፉክ 

ተቆጣጣሪ፦ 

1. በዚህ መመሪያ አንቀፅ 10 ንዐስ አንቀፅ (1) እስከ (13) ከተዘረዘሩ ግዳታዎች 

መካከሌ አንደን ወይም በአንቀፁ ከተዘረዘሩት ጋር ተመሳሳይ ክብዯት ያሇው ላሊ 

ግዳታ መጣሱ ወይም የዱሲፕሉን ግዴፇት መፇፀሙ በማስረጃ ሲረጋገጥ በቀሊሌ 

የዱሲፕሉን ጥፊት ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 
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2. በቀሊሌ የዱሲፕሉን ቅጣት ባሇመታረም በአንቀፅ 10 ንዐስ አንቀፅ (1) እስከ (13) 

የተቀመጡ ግዳታዎችን በተሇያየ ጊዜ በመዯጋገም መጣሱ በማስረጃ ሲረጋገጥ 

ወይም በዚህ መመሪያ አንቀፅ 10 ንዐስ አንቀፅ (14) እስከ (27) የተቀመጡ 

ግዳታዎች አንደን ወይም በንዐስ አንቀፁ ከተዘረዘሩት ጋር ተመሳሳይ ክብዯት 

ያሇው ላሊ ግዳታ መጣሱ ወይም የዱሲፕሉን ግዴፇት መፇፀሙ በማስረጃ ሲረጋገጥ 

በከባዴ የዱሲፕሉን ጥፊት ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡  

3. በዚህ መመሪያ መሠረት የዱሲፕሉን እርምጃ የሚወሰዯው በአዱስ አበባ ከተማ 

አስተዲዯር የመንግስት ሠራተኞች የዱሲፕሉን አፇፃፀም የቅሬታ አቀራረብ ስነ 

ስርዓትን ሇመወሰን በወጣው ዯንብ ቁጥር 26/2002 መሠረት ነው፡፡ 

ክፍሌ ስዴስት 
ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

12. የመተባበር ግዳታ  

ይህንን መመሪያ ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚመሇከታቸው አካሊት የመተባበር ግዳታ 

አሇባቸዉ፡፡ 

13. ተፇፃሚነት የማይኖራቸዉ ህጎች 

ማንኛውም መመሪያ ወይም ሌማዲዊ አሠራር ይህን መመሪያ የሚቃረን ከሆነ 

ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡  

14. መመሪያ ስሇማሻሻሌ 

ይህን  መመሪያ በሙለ ወይም በከፉሌ በማንኛውም ጊዜ ኤጀንሲው ሉያሻሻሇው 

ይችሊሌ፡፡ 

15. መመሪያው በስራ ሊይ የሚውሌበት ጊዜ 

ይህ የአፇፃፀም መመሪያ ከ 26 ቀን 2ዏ12 ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ 
መጋቢት 26 ቀን 2012 ዓ.ም 

 
ጅሬኛ ሂርጳ ዯበል 

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ትራፉክ ማኔጅመንት አጀንሲ 
ዋና ዲይሬክተር 

 
 


